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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-isfond
Fl-1998, il-Kunsill għall-ewwel darba laħaq ftehim biex tittieħed azzjoni dwar il-ħarsien ta' l-
ambjent permezz ta' liġi kriminali, u wara d-diskussjoni u d-deċiżjonijiet li ttieħdu dak iż-
żmien, il-Kummissjoni adottat proposta għal direttiva fl-2001 u l-Parlament adottata rapport 
fl-ewwel qari fl-2002.

Il-punt ewlieni kien li tkun żgurata applikazzjoni effettiva tal-liġi tal-Komunità billi jiġi 
definit set minimu komuni ta' reati. Il-Kunsill, madanakollu ma ddiskuthiex il-proposti tal-
Parlament u tal-Kummissjoni iżda minflok adottaw deċiżjoni-qafas f'Jannar 2003 bbażata fuq 
it-tielet pilastru (it-Trattat ta' l-UE).

Din id-deċiżjoni-qafas kienet annullata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja minħabba li nstab li 
din id-deċiżjoni kienet kollha mmirata lejn il-ħarsien ta' l-ambjent - u li dan jista' u għandu jsir 
billi jkun applikat l-Artikolu 175 tat-Trattat KE (li huwa l-ewwel pilastru).

Ir-riżultat kien in-nuqqas ta' leġiżlazzjoni jew regolamentazzjoni f'dan il-qasam minħabba li l-
Kunsill kien adotta deċiżjoni tat-tielet pilastru li kienet annullata mill-Qorti filwaqt li ma 
kienet stabbilita l-ebda deċiżjoni ta' l-ewwel pilastru.

Għalhekk, kemm il-Parlament u kemm il-Kummissjoni ħassew il-bżonn li jkun hemm 
proposta ġdida li kienet imressqa s-sena li għaddiet (COM(2007) 51).

Il-propsta: 
L-iktar partijiet essenzjali u kontroversjali tal-proposta attwali tal-Kummissjoni għandhom l-
għan li (1) jistabbilixxu set standard ta' reati li għandhom jiġu kkastigati minn sanzjonijiet 
kriminali mill-Istati Membri kollha u (2) li jiġu standardizzati jew approssimati sanzjonijiet 
b'mod partikolari kontra reati kriminali serji kontra l-ambjent billi jiġi miftiehem qafas 
komuni.
Dawn il-miżuri kienu meqjusin neċessarji biex jiżguraw protezzjoni effettiva ta' l-ambjent u 
biex ikun żgurat infurzar u implimentazzjoni uniformi u ġusti fil-Komunità kollha.

Riċentiment, madanakollu, il-Qorti li kienet qed tisma' l-każ tat-tniġġiż tal-vapur (sentenza tat 
23 ta' Ottubru 2007 fil-każ C-440/05) żiedet il-pressjoni speċifikament fuq id-dispożizzjonijiet 
ta' l-Artikoli 5 u 7 tal-proposta attwali dwar l-approssimazzjoni ta' sanzjonijiet dwar persuni 
naturali jew legali rispettivament.

L-abbozz ta' opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent: 
Ir-rapporteur iqis il-qafas imressaq mill-Kummissjoni bħala suċċess biex l-ambjent ikun 
imħares b'mod effettiv u biex ikunu żgurati infurzar u implimentazzjoni uniformi u ġusti fil-
Komunità kollha. 
Għalhekk, ir-rapporteur jipproponi biex il-proposta tal-Kummissjoni ma titħassarx jew ma 
tiġix emendata fuq dawn il-punti partikolari.

Rigward ir-reati, ir-rapporteur jixtieq isaħħaħ il-kliem u t-tifsira ta' ċerti aspetti speċifiċi. 
Il-ħarsien ta' ambjenti naturali għandhom ikunu prijorità ewlenija iżda l-proposti tal-
Kummissjoni kienu kkritikati mill-Istati Membri minħabba li ma kinux ċari u għalhekk ir-
rapporteur ippropona emenda biex ikun iċċarat u definit eżattament x'wieħed jifhem b'"abitati 
protetti".
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Barra minn hekk, ir-rapporteur qed jissuġġerixxi li tiġi enfasizzata r-responsabilità tal-
manifatturi, esportaturi, importaturi , trasportaturi eċċ.
F'każijiet fejn hemm raġuni biex wieħed jifhem li probabilment il-prodott jew is-sustanza ta' 
tħassib se jikkawżaw mewt jew korriment serju ta' persuni jew se jikkawżaw ħsara 
konsiderevoli lill-ambjent, skond din id-direttiva, il-bejgħ, il-ħażna jew xi attività simili, 
għandhom ikunu kkunsidrati bħala reat. 

Fl-aħħarnett, ir-rapporteu jipproponi li jiġi ċċarat l-obbligu ta' l-Istati Membri biex dawn
jiżguraw riżorsi biżżejjed, staff u taħriġ biex attwalment tonqos il-kriminalità ambjentali 
permezz ta' l-approċċ il-ġdid kif definit minn din id-direttiva.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat
għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli biex jinkludi l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Artikolu 2, punt (b)

(b) “persuna ġuridika” tfisser kull entità 
ġuridika li jkollha dan l-istatus taħt il-liġijiet 
nazzjonali applikabbli, għajr għall-Istati jew 
il-korpi l-oħra pubbliċi huma u jaġixxu fl-
eżerċizzju tal-poteri sovrani tagħhom u għal 
organizzazzjonijiet pubbliċi internazzjonali.

(b) “persuna ġuridika” tfisser kull entità 
ġuridika li jkollha dan l-istatus taħt il-liġijiet 
nazzjonali applikabbli, għajr għall-Istati jew 
għall-gvernijiet reġjonali u lokali li jaġixxu 
fl-eżerċizzju tal-poteri sovrani tagħhom u 
għal organizzazzjonijiet pubbliċi 
internazzjonali.

Emenda 2
Artikolu 2, punt (b a) (ġdid)

(ba) "abitat protett" tfisser kwalunkwe 
inħawi identifikati bħala zoni ta' 
protezzjoni speċjali skond l-Artikolu 4(1) 
jew (2) tad-Direttiva 79/409/KEE jew bħala 
zona speċjali għall-konservazzjoni skond l-
Artikolu 4(4) tad-Direttiva 92/43/KEE.
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Emenda 3
Artikolu 3, punt (h)

(h) it-taħsir illegali u sinifikanti ta' abitat 
protett;

(h) kwalunkwe mġiba li tikkawża taħsir 
sinifikanti ta' abitat protett;

Emenda 4
Artikolu 3, punt (i a) (ġdid)

(ia) il-manifattura, it-trattament, il-ħażna, 
l-użu, it-trasport, l-esportazzjoni jew l-
importazzjoni ta' organiżmi jew splussivi 
ġenetikament immodifikati għal użu ċivili, 
ta' materjali pirotekniċi, ta' sustanzi kimiċi, 
ta' bijoċidi u ta' prodotti li jipproteġu l-
pjanti, li jikkawżaw jew li probabilment 
jikkawżaw il-mewt jew il-korriment serju 
ta' kwalunkwe persuna jew li jagħmlu 
ħsara konsiderevoli lill-kwalità ta' l-arja, 
tal-ħamrija jew ta' l-ilma jew lill-annimali 
jew lill-pjanti.

Emenda 5
Artikolu 7, paragrafu 4, parti introduttorja

4. Mas-sanzjonijiet previsti f'dan l-Artikolu 
jistgħu jiżdiedu sanzjonijiet jew miżuri oħra, 
b'mod partikulari:

4. Mas-sanzjonijiet previsti f'dan l-Artikolu 
jistgħu jiżdiedu, fejn xieraq, sanzjonijiet 
jew miżuri oħra, b'mod partikulari:

Emenda 6
Artikolu 9, paragrafu 1, subparagrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolatorji u amministrattivi meħtieġa biex 
jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux 
aktar tard minn […]. Għandhom 
jikkomunikaw fil-pront lill-Kummissjoni t-
test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet 
u din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolatorji u amministrattivi meħtieġa biex 
jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux 
aktar tard minn […]. Huma għandhom 
jiżguraw li s-servizzi rilevanti ikollhom 
biżżejjed staff u taħriġ li jippermettu lill-
awtoritajiet jew lill-qrati biex jilħqu l-isfida 
li titnaqqas sostanzjalment il-kriminalità 
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ambjentali. Għandhom jikkomunikaw fil-
pront lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.
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